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WYKAZ ALERGENÓW W PRODUKTACH

PRZEKĄSKI (bez sosu)
Pierożki Gyoza

+

+

Złociste kalmary

+

Sakiewki Ha Cao
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+

Szczypce kraba Qianzi

+

+

+

Krewetki na chrupiąco

+

+
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Spring rolls z warzywami
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Spring rolls z mięsem
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ZUPY
Zupa z pierożkami Won
Ton

+

Zupa Tom yum Koong

o

Zupa pikantno-kwaśna

+

+

+

o

o

Zupa z grzybami Mun

+

+

+

o

o

o

+

+

+
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SAŁATY
Talerz sałat z mango i
krewetkami
Talerz sałat z mango i
kurczakiem

+
+

+
o

o

MAKARONY
Makaron sojowy z
warzywami
Makaron sojowy z
krewetkami
Makaron Won Ton z kaczką
Makaron Won Ton z
kurczakiem i curry
Makaron sojowy z
wołowiną
Makaron tajski Phad Thai

+
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+
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INSPIRACJE AZJI (bez dodatków)
Wieprzowina z imbirem po
tajsku

+

Zintoo z kurczak

+

Zintoo z wieprzowiny

+

o

Pstrąg po azjatycku

+

o

+

Filet z kaczki z żeberkami w
sosie ciemnym
Łosoś grillowany z
krewetkami
Stek po azjatycku z
wołowiną w sosie
ostrygowym
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DRÓB (bez dodatków)
Kurczak na chrupiąco

+

+

Kurczak słodko-kwaśny

+

+

o

o

+

+

+

o

o

+
+

+

Kurczak po syczuańsku

+

+

+

o

o
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Kurczak w zielonym curry

SELER

+

ORZECHY2

o

MLEKO

SOJA

RYBY

JAJA

+

ORZESZKI ZIEMNE

Kurczak z orzechami
nerkowca
Panierowany kurczak w
sosie słodko-pikantnym

SKORUPIAKI

GLUTEN1
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+

Kaczka pikantna z
warzywami

+

Kaczka na chrupiąco

+

Kaczka w mandarynkach
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+
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+

+
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WIEPRZOWINA (bez dodatków)
Bekon z papryką i cebulą
na ostro
Wieprzowina na ostro po
syczuańsku

o

+

+

+

Żeberka w ciemnym sosie

+

Wieprzowina Yuxian

+

+
+

+

+

o

WOŁOWINA (bez dodatków)
Wołowina w sosie
ostrygowym
Wołowina z czarnym
pieprzem
Wołowina na ostro po
syczuańsku
Wołowina w sosie Lao Gan
Ma
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+
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ZABAWA SMAKIEM
Kurczak na chrupiąco

+

Kurczak po syczuańsku

+

Kurczak słodko-kwaśny

+

Kurczak z orzechami
nerkowca
Bekon z papryką i cebulą
na ostro

+
+

o

+

+

+

+

o
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+

+

+

+

+

Wieprzowina Yuxian

+

Panierowany kurczak w
sosie słodko-pikantnym

+

Kaczka w mandarynkach

+

Kaczka na chrupiąco

+

Żeberka w ciemnym sosie

+

+

+

+

+

+

+

+

Wołowina w sosie
ostrygowym
Aromatyczne warzywa po
chińsku
Bakłażan smażony z
pomidorem

o

+

+
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+
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Brokuły z czosnkiem

o
o

+

Kurczak na chrupiąco

+

+

+

DESERY
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o
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+
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+
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DLA DZIECI (bez dodatków)
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Kurczak słodko-kwaśny
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Smażone lody

+

+
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o

ŁUBIN

o

SEZAM

o

GORCZYCA
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SELER

+

ORZECHY2

SOJA

o

MLEKO

ORZESZKI ZIEMNE

+

RYBY

o

JAJA
o

SKORUPIAKI

+

GLUTEN1
Słodkie kuleczki Zhimaqiu
w sezamie
Banan w tempurze z
konfiturą wiśniową
Jabłko w tempurze z
konfiturą wiśniową

DWUTLENEK SIARKI
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DODATKI DO WYBORU
Ryż curry

o

Ryż kantoński

o

o

+

o

o

+

o
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Ryż jaśminowy
Frytki

o

o

o

o

o

Surówka z białej kapusty
Pikantny ogórek
Łodygi lotosu

+

SOSY DO WYBORU
Sos ciemny pekiński

+

+

Sos sojowo czosnkowy

+

+

+
o

+

Sos słodko kwaśny

NAPOJE ZIMNE
Lodowa mięta
Lodowa malina
Lodowa cytryna

+

Lodowy banan
Lodowa marakuja
Pepsi Cola
Pepsi Cola Black
Mirinda
7 up
Schweppes Tonic
Woda niegazowana
Woda gazowana
Lipton Ice Tea cytrynowa
Lipton Ice Tea zielona
Sok pomarańczowy
Sok jabłkowy
Sok pomidorowy
Napój grejpfrutowy
Napój czarna porzeczka
Napój bananowy

NAPOJE GORĄCE

o

Herbata liściasta zielona
Herbata liściasta
jaśminowa
Herbata z cytryną
Espresso
Espresso bezkofeinowe
Americano
Americano bezkofeinowa
Kawa czarna z mlekiem

+

Kawa czarna z mlekiem
bezkofeinowa

+

Cappuccino

+

Cappuccino bezkofeinowe

+

Latte macchiato

+

Latte macchiato
bezkofeinowe

+

WINO
Wino śliwkowe chińskie

+

Wino Morela Japońska

+

Olaria Branco

+

Olaria Tinto

+

Las Montanas Chardonnay

+

Las Montanas Cabernet
Sauvignon

+

Kressman Grande Reserve

+

Chianti Classico Villa
Campobello

+

Wino liczi chińskie

PIWO
Żywiec Lager

+

Heineken

+

Singha

+

Żywiec Białe

+

Tsing Tao

+

Desperados

+

Dziki Sad Jabłko

+

Warka Radler Malina z
Cytrusami

+

Żywiec 0%

+

Warka Radler 0% Grejpfrut
z Pomarańczą
Warka Radler Jabłko z
Miętą
Warka Radler Cytrynowa

+
+
+

DRINKI I SHOTY
Mojito
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Sex on the beach
Long Island ice tea

+

Lynchburg lemonade

+

Tequila sunrise
Green line

+

Shanghai

+

Cuba libre
Apple pie
Kamikaze blue

+

Czerwony banan
Pigwa ojabłko
Wściekły pies

ALKOHOLE MOCNE
Soplica Malinowa
Soplica Orzech Laskowy
Soplica Pigwowa
Soplica Wiśniowa
Baileys Irish Cream

+

Campari
Jagermeister
Tequila Sierra Silver
Tequila Sierra Reposado
Ballantine's Finest
Johnie Walker Red
Jack Daniel's
Jack Daniel's Honeyl
Jack Daniel's Single Barrel
Glenfiddich 12YO
Wyborowa
Absolut
Żubrówka Biała
Żubrówka
Żołądkowa Gorzka
Bacardi Carta Blanca
Malibu
Seagram's Gin
Martini Bianco
Metaxa*****
Hennessy VS

+
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Legenda:
+ = produkt zawiera wskazany alergen;
o = produkt może zawierać wskazany alergen;
1 Zboża

zawierające gluten tj. pszenica (w tym orkisz i pszenica khorasan), żyto, jęczmień, owies lub ich odmiany hybrydowe.

2

Orzechy tj. migdały, orzechy laskowe, orzechy włoskie, orzechy nerkowca, orzeszki pekan, orzechy brazylijskie, pistacje/orzechy pistacjowe, orzechy
makadamia, orzechy Queensland.

Przygotowując dania, dbamy o to, żeby zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa żywności. W nielicznych przypadkach może dojść do
niezamierzonego przeniesienia składników alergennych pomiędzy produktami. W związku z tym nawet produkty, w których substancje te
oryginalnie nie występują, mogą zawierać: zboża będące źródłem glutenu, nasiona sezamu, jaja, mleko, orzeszki ziemne i inne orzechy, soję,
seler, gorczycę, łubin, dwutlenek siarki i siarczyny oraz ryby, mięczak i skorupiaki.
Przedstawione informacje o składnikach i alergenach sporządzone zostały wg najlepszej wiedzy Sfinks Polska S.A. i dotyczą produktów
standardowych serwowanych w restauracji, nie będących produktami sezonowymi czy produktami o charakterze promocyjnym. Informacje tu
zawarte odpowiadają stanowi rzeczy na dzień – luty 2020 r. i mogą być w każdym czasie zmienione.
Kontakt: Sfinks Polska S.A., ul. Świętojańska 5a, 05-500 Piaseczno, tel. 22 702 71 01, www.sphinx.pl
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WYKAZ SKŁADNIKÓW WOOK
DANIE

ELEMENTY
DANIA

SKŁADNIKI

PRZEKĄSKI

Pierożki Gyoza
7 szt.
Sos

Złociste kalmary
120g
Sos

Sakiewki Ha Cao
4 szt.
Sos

Szczypce kraba
Qianzi
120g

Sos

Krewetki na
chrupiąco
80g
Sos

Spring rolls z
warzywami 3 szt.
Sos

Spring rolls z
mięsem 3 szt.
Sos

Składniki: pierożki z warzywami (Gyoza)(mąka pszenna, tofu (soja, olej sojowy,
substancja wiążąca: chlorek magnezu), teksturowane białko sojowe, cebula, dymka,
kapusta, suszona rzodkiew, makaron vermicelli (skrobia ze słodkiego ziemniaka), skrobia
kukurydziana, szczypiorek czosnku, olej kukurydziany, olej sezamowy, sól, sos sojowy
(woda, soja, sól, mąka pszenna), imbir, pieprz, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu,
olej sojowy, emulgatory: lecytyna sojowa, mono- lub diglicerydy kwasów tłuszczowych,
substancja słodząca: sorbitol), olej rzepakowy
Patrz "Sosy do wyboru"
Składniki: kalmary (kałamarnica olbrzymia (zawiera siarczyny) (73%), mąka pszenna, olej
słonecznikowy, sól, substancje spulchniające (difosforany, trifosforany, polifosforany),
barwnik: annato), kapusta pekińska, olej rzepakowy
Patrz "Sosy do wyboru"
Składniki: pierożki ha cao (krewetki (75%), pędy bambusa, mąka pszenna, mąka ryżowa,
smalec, sól, cukier, aromat: glutaminian sodu, olej sezamowy), olej sojowo-sezamowy
(olej sojowy (70%), olej sezamowy (30%))
Patrz "Sosy do wyboru"
Składniki: kamaboko (muslitos), panierowane szczypce kraba (woda, surimi
(28%)(rozdrobnione mięso ryb (26%*), stabilizator: sorbitol; cukier, stabilizator:
polifosforany), bułka tarta (9%)(mąka pszenna, woda, drożdże, sól, naturalna przyprawa:
papryka), skrobia pszenna, panier (5%)(mąka pszenna, skrobia modyfikowana, skrobia
pszenna, skrobia ziemniaczana, sól, substancja zagęszczająca: guma guar, emulgator:
guma ksantanowa), szczypce kraba (3%), odtworzone białko jaja w proszku, olej
rzepakowy, białko sojowe, cukier, sól, aromat krabowy (1%), skrobia modyfikowana,
wzmacniacz smaku: glutaminian monosodowy, barwnik: ekstrakt z papryki), kapusta
pekińska, olej rzepakowy
*w całym produkcie
Może zawierać: mleko, seler, gorczycę, mięczaki.
Patrz "Sosy do wyboru"
Składniki: krewetka panierowana (krewetka biała (Litopenaeus vannamei) (51%), panier
(49%)(mąka pszenna, woda, skrobia modyfikowana z tapioki, całkowicie utwardzony olej
palmowy, drożdże, oleje roślinne: palmowy, słonecznikowy, kukurydziany; sól, cukier),
kapusta pekińska, olej rzepakowy
Może zawierać: jaja, soję.
Patrz "Sosy do wyboru"
Składniki: sajgonki z warzywami (mąka pszenna, kapusta (31%), zielony groszek (7%),
marchew (6%), makaron sojowy (skrobia z fasoli mung), cebula (3%), zmodyfikowana
skrobia kukurydziana, olej palmowy, olej arachidowy, olej sezamowy, białko sojowe,
grzyby, pieprz, soja, woda, syrop winogronowy, cukier, sól, imbir, czosnek, wzmacniacz
smaku: glutaminian sodu, guanylan dwusodowy, inozynian disodowy, barwnik: karmel),
olej rzepakowy
Patrz "Sosy do wyboru"
Składniki: mielone mięso wieprzowe (58%), ciasto spring roll (mąka pszenna, woda, olej
kokosowy, sól), jaja, olej sojowo-sezamowy (olej sojowy (70%), olej sezamowy (30%)),
imbir, por, olej rzepakowy
Patrz "Sosy do wyboru"
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Wook Party 470 g

Sos

Składniki: spring rolls z mięsem ( mielone mięso wieprzowe (58%), ciasto spring roll
(mąka pszenna, woda, olej kokosowy, sól), jaja, olej sojowo-sezamowy (olej sojowy
(70%), olej sezamowy (30%)), imbir, por, olej rzepakowy), kalmary panierowane
(kalmary (kałamarnica olbrzymia (zawiera siarczyny) (73%), mąka pszenna, olej
słonecznikowy, sól, substancje spulchniające (difosforany, trifosforany, polifosforany),
barwnik: annato), olej rzepakowy), pierożki ha cao (krewetki (75%), pędy bambusa,
mąka pszenna, mąka ryżowa, smalec, sól, cukier, aromat: glutaminian sodu, olej
sezamowy), olej sojowo-sezamowy (olej sojowy (70%), olej sezamowy (30%))), pierożki
z warzywami (Gyoza)(mąka pszenna, tofu (soja, olej sojowy, substancja wiążąca: chlorek
magnezu), teksturowane białko sojowe, cebula, dymka, kapusta, suszona rzodkiew,
makaron vermicelli (skrobia ze słodkiego ziemniaka), skrobia kukurydziana, szczypiorek
czosnku, olej kukurydziany, olej sezamowy, sól, sos sojowy (woda, soja, sól, mąka
pszenna), imbir, pieprz, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu, olej sojowy, emulgatory:
lecytyna sojowa, mono- lub diglicerydy kwasów tłuszczowych, substancja słodząca:
sorbitol, olej rzepakowy), szczypce kraba w panierce (woda, surimi (28%)(rozdrobnione
mięso ryb (26%), stabilizator: sorbitol; cukier, stabilizator: polifosforany), bułka tarta
(9%)(mąka pszenna, woda, drożdże, sól, naturalna przyprawa: papryka), skrobia
pszenna, panier (5%)(mąka pszenna, skrobia modyfikowana, skrobia pszenna, skrobia
ziemniaczana, sól, substancja zagęszczająca: guma guar, emulgator: guma ksantanowa),
szczypce kraba (3%), odtworzone białko jaja w proszku, olej rzepakowy, białko sojowe,
cukier, sól, aromat krabowy (1%), skrobia modyfikowana, wzmacniacz smaku:
glutaminian monosodowy, barwnik: ekstrakt z papryki, olej rzepakowy), spring rolls z
warzywami (mąka pszenna, kapusta (31%), zielony groszek (7%), marchew (6%),
makaron sojowy (skrobia z fasoli mung), cebula (3%), zmodyfikowana skrobia
kukurydziana, olej palmowy, olej arachidowy, olej sezamowy, białko sojowe, grzyby,
pieprz, soja, woda, syrop winogronowy, cukier, sól, imbir, czosnek, wzmacniacz smaku:
glutaminian sodu, guanylan dwusodowy, inozynian disodowy, barwnik: karmel,olej
rzepakowy).
Może zawierać: mleko, seler, gorczycę
Patrz "Sosy do wyboru"

ZUPY
Zupa z pierożkami
Won Ton
200 ml

Zupa Tom-yum
Koong
200 ml

Zupa pikantnokwaśna
200 ml

Składniki: wywar rosołowy (woda, por, marchew, rosół z kury baza (sól,
wzmacniacze smaku: glutaminian monosodowy, inozynian disodowy, guanylan
disodowy; skrobia, maltodekstryna, tłuszcz kurzy (3,3%), aromaty (zawierają jaja),
mięso kurze suszone (1%), kurkuma, przeciwutleniacz: wyciągi z rozmarynu), imbir),
pierożki won ton 21% (łopatka wieprzowa, ciasto wantan (mąka pszenna (75%), woda,
olej palmowy, sól), sól, por, imbir), olej sojowo-sezamowy (olej sojowy (70%), olej
sezamowy (30%)), szczypiorek, wodorosty suszone, imbir
Może zawierać: mleko, seler, gorczycę.
Składniki: wywar rosołowy 33,7% (woda, por, marchew, rosół z kury baza (sól,
wzmacniacze smaku: glutaminian monosodowy, inozynian disodowy, guanylan
disodowy; skrobia, maltodekstryna, tłuszcz kurzy (3,3%), aromaty (zawierają jaja), mięso
kurze suszone (1%), kurkuma, przeciwutleniacz: wyciągi z rozmarynu), imbir), mleko
kokosowe (82%)(ekstrakt z orzecha kokosowego (70%), woda, emulgator:
monostearynian polioksyetylenosorbitolu) krewetki 15,5% (krewetka biała (Litopenaeus
vannamei) (78,8%), glazura (20%), sól, stabilizatory: trifosforany sodu i potasu,
polifosforany sodu, potasu i wapnia), pieczarki, cukier, limonka, sos rybny (sardele (77%),
sól, cukier), trawa cytrynowa, cukier, liście limetki Kaffir), trawa cytrynowa, imbir,
papryka, olej rzepakowy, pasta chili z olejem sojowym (cukier, szczypiorek, czosnek, olej
sojowy (15%), chili (10%), sos rybny (ekstrakt z anchois, sól, cukier), tamarynd,
przyprawy, wzmacniacze smaku: glutaminian sodu, inozynian disodowy, guanylan
disodowy, barwnik: ekstrakt z papryki) olejek ostry (olej rzepakowy (86,2%), chili suszone
(12,9%), pieprz syczuański), kolendra, liście limonki, chili suszone
Może zawierać: gluten, mleko, seler
Składniki: wywar rosołowy (woda, por, marchew, rosół z kury baza (sól, wzmacniacze
smaku: glutaminian monosodowy, inozynian disodowy, guanylan disodowy; skrobia,
maltodekstryna, tłuszcz kurzy (3,3%), aromaty (zawierają jaja), mięso kurze suszone
(1%), kurkuma, przeciwutleniacz: wyciągi z rozmarynu), imbir), kurczak smażony (filet z
piersi kurczęcej, olej rzepakowy, skrobia ziemniaczana, woda), pędy bambusa
konserwowe (pędy bambusa, woda, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), czarne
grzyby chińskie Mu Err sambal, marchew, jaja, cukier, skrobia ziemniaczka, ocet
spirytusowy, ocet ryżowy ciemny (woda, ryż kleisty, otręby pszenne, cukier, sól),
czosnek, sos sojowy jasny (woda, sól, soja (11%), cukier, mąka pszenna, substancja
konserwująca: benzoesan sodu, wzmaczniacz smaku: inozynian disodowy, guanylan
disodowy)
Może zawierać: mleko, seler
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Zupa z grzybami
Mun
200 ml

Składniki: wywar rosołowy (woda, por, marchew, rosół z kury baza (sól,
wzmacniacze smaku: glutaminian monosodowy, inozynian disodowy, guanylan
disodowy; skrobia, maltodekstryna, tłuszcz kurzy (3,3%), aromaty (zawierają jaja), mięso
kurze suszone (1%), kurkuma, przeciwutleniacz: wyciągi z rozmarynu), imbir), makaron
błyskawiczny (mąka pszenna, woda, sól), mięso wieprzowe, grzyby Mu Err (Auricularia
polytricha), limonka, kapusta pekińska, cebula biała, czosnek, szczypiorek, sos sojowy
jasny (woda, sól, soja, cukier, mąka pszenna, substacja konserwująca: benzoesan sodu,
wzmacniacz smaku: inozynian disodowy, guanylan disodowy), olej sezamowy (olej
sojowy (70%), olej sezamowy (30%)), pieprz czarny mielony, sól
Może zawierać: mleko, seler, gorczyca.

SAŁATY

Talerz sałat z
mango i
krewetkami 410 g

Talerz sałat z
mango i
kurczakiem 450 g

Składniki: krewetki tygrysie (krewetka biała (Litopenaeus vannamei) (80%), woda
(stanowiąca glazurę), stabilizatory: trifosforan pentasodowy, polifosforan sodowy, sól,
przeciwutleniacz: kwas cytrynowy), pikantny ogórek (ogórek, cukier, sambal (czerwona
papryka chillli (70%), woda, sól, regulator kwasowości: kwas octowy, modyfikowana
skrobia kukurydziana, substancja konserwująca: sorbinian potasu, ekstrakt chili), ocet,
zaprawa cytrynowa (woda, sok cytrynowy (10%) (odtworzony z zagęszczonego soku),
cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, naturalny aromat cytrynowy,
przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu), sól),
mieszanka sałat (warzywa w zmiennych proporcjach: sałata rzymska, endywia frisee,
cykoria radicchio), mango w plastrach w syropie (owoce mango, woda, cukier), papryka
czerwona, pomidor, sos chili-ananas (fruktoza, woda, ananas (18%), sok z ananasa
(6,2%), czerwona papryka chili (3,5%), ocet spirytusowy, skrobia modyfikowana z tapioki,
regulator kwasowości: kwas cytrynowy, sól, ekstrakt drożdżowy, substancja
zagęszczająca: guma ksantanowa), czosnek, masło
Składniki: filet z kurczaka, pikantny ogórek (ogórek, cukier, sambal (czerwona papryka
chillli (70%), woda, sól, regulator kwasowości: kwas octowy, modyfikowana skrobia
kukurydziana, substancja konserwująca: sorbinian potasu, ekstrakt chili), ocet, zaprawa
cytrynowa (woda, sok cytrynowy (10%) (odtworzony z zagęszczonego soku), cukier,
regulator kwasowości: kwas cytrynowy, naturalny aromat cytrynowy, przeciwutleniacz:
kwas askorbinowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu), sól), mieszanka sałat
(warzywa w zmiennych proporcjach: sałata rzymska, endywia frisee, cykoria radicchio),
mango w zalewie (owoce mango, woda, cukier), papryka czerwona, pomidor, sos chiliananas (fruktoza, woda, ananas (18%), sok z ananasa (6,2%), czerwona papryka chili
(3,5%), ocet spirytusowy, skrobia modyfikowana z tapioki, regulator kwasowości: kwas
cytrynowy, sól, ekstrakt drożdżowy, substancja zagęszczająca: guma ksantanowa), olej,
mieszanka przypraw do drobiu (sól, papryka słodka mielona (16%), wzmacniacz smaku
(glutaminian monosodowy), maltodekstryna, cebula (6,2%), mąka pszenna, czosnek,
majeranek, seler mielony, pieprz czarny, przyprawa curry (kolendra, kurkuma, nasiona
kopru, kmin, pieprz czarny, nasiona kozieradki, pieprz cayenne, kardamon, gorczyca
mielona), tymianek, ekstrakt drożdżowy, natka pietruszki, liść laurowy, syrop
karmelowy)
Może zawierać: mleko i jaja

MAKARONY

Makaron sojowy z
warzywami 280g

Makaron sojowy z
krewetkami 280g

Składniki: makaron chiński vermicelli (36,8%)(skrobia grochowa, skrobia kukurydziana,
woda, skrobia fasoli mung), grzyby Mu Err (auricularia polytricha), marchew, sos sojowy
jasny (woda, sól, soja (11%), cukier, mąka pszenna, konserwant: benzoesan sodu,
regulatory kwasowości: inozynian disodowy, guanylan disodowy), kiełki soi, por, sos
sojowo-grzybowy (sos sojowy 60% (woda, sól, soja, mąka pszenna), barwniki: karmel,
karmel amoniakalny, substancja wzmacniająca smak i zapach: glutaminian sodu, cukier,
stabilizator: guma ksantanowa, aromat (zawiera substancje wzmacniające smak i zapach:
glutaminian sodu, guanylan disodowy), olej rzepakowy, cukier.
Składniki: makaron chiński vermicelli (36,8%)(skrobia grochowa, skrobia kukurydziana,
woda, skrobia fasoli mung), krewetki koktajlowe (krewetka kadal (Metapenaeus
dobsoni)(80%), woda (stanowiąca glazurę)(20%), sól, regulator kwasowości: kwasek
cytrynowy, węglan sodu, barwnik: kapsyna), kiełki soi, grzyby Mu Err (auricularia
polytricha), por, marchew, olej rzepakowy, sos sojowy jasny (woda, sól, soja (11%),
cukier, mąka pszenna, konserwant: benzoesan sodu, regulatory kwasowości: inozynian
disodowy, guanylan disodowy), imbir świeży, cukier.

Data: 07.02.2020
Składniki: makaron błyskawiczny (42%) (mąka pszenna, woda, sól), mięso drobne z kaczki
(19,5%) (mięso z kaczki bez kości (95%), sól, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu,
cukier, pieprz, anyż, cynamon, czosnek, chili, miód) sos sojowy jasny (woda, sól, soja
(11%), cukier, mąka pszenna, konserwant: benzoesan sodu, regulatory kwasowości:
inozynian disodowy, guanylan disodowy), sos sojowo-grzybowy (sos sojowy 60% (woda,
sól, soja, mąka pszenna), barwniki: karmel, karmel amoniakalny, substancja
wzmacniająca smak i zapach: glutaminian sodu, cukier, stabilizator: guma ksantanowa,
aromat (zawiera substancje wzmacniające smak i zapach: glutaminian sodu, guanylan
disodowy), kiełki soi, olej rzepakowy, por, imbir, czosnek, olej sojowo-sezamowy (olej
sojowy (70%), olej sezamowy (30%))
Może zawierać: jaja.
Składniki: makaron błyskawiczny (36,6%)(mąka pszenna, woda, sól), kurczak smażony
(19,5%)(filet z piersi kurczęcej (90,3%), olej rzepakowy, skrobia ziemniaczana, woda),
por, kiełki soi, sos sojowy jasny (woda, sól, soja (11%), cukier, mąka pszenna,
konserwant: benzoesan sodu, regulatory kwasowości: inozynian disodowy, guanylan
disodowy), olej rzepakowy, curry (sól, kurkuma, kozieradka, kolendra, czosnek
granulowany, kmin rzymski, gorczyca biała, cynamon, imbir, goździki, papryka słodka,
gałka muszkatołowa, chili), cukier
Może zawierać: jaja, mleko, seler.
Składniki: makaron chiński vermicelli (36,8%)(skrobia grochowa, skrobia kukurydziana,
woda, skrobia fasoli mung), wołowina smażona (15,8%)(udziec wołowy płatki (94,9%)
(udziec wołowy (94%), sos sojowy (odtłuszczona soja, pszenica, woda, sól), cukier,
wzmacniacze smaku: glutaminian sodu, inozynian disodowy, guanylan disodowy,
konserwant: bensozesan sodu, barwnik: karmel, aromat, pieprz, mirin (woda, ryż, grzyby
koji, cukier, alkohol), ocet spirytusowy, ocet ryżowy, skrobia modyfikowana, białko
wieprzowe, stabilizatory: difosforany sodu, potasu i wapnia, trifosforany sodu i potasu),
olej rzepakowy, skrobia ziemniaczana), sos sojowy jasny (woda, sól, soja (11%), cukier,
mąka pszenna, konserwant: benzoesan sodu, regulatory kwasowości: inozynian
disodowy, guanylan disodowy), grzyby Mu Err (auricularia polytricha), marchew, sos
sojowo-grzybowy (sos sojowy 60% (woda, sól, soja, mąka pszenna), barwniki: karmel,
karmel amoniakalny, substancja wzmacniająca smak i zapach: glutaminian sodu, cukier,
stabilizator: guma ksantanowa, aromat (zawiera substancje wzmacniające smak i zapach:
glutaminian sodu, guanylan disodowy), por, kiełki soi, olej rzepakowy, cukier.
Składniki: makaron ryżowy (48%)(mąka ryżowa (95%), woda), krewetki surowe
(12%)(krewetka biała mrożona (Litopenaeus vannamei)(78,8%), glazura (20%), sól,
stabilizatory: trifosforany sodu i potasu, polifosforany sodu, potasu i wapnia), jaja, olej
rzepakowy, sos pad thai ( woda, koncentrat pomidorowy, owoce tamaryndowca bez
pestek, cukier, sos rybny (sardele (77%), sól, cukier), sos sojowo-grzybowy (sos sojowy
60% (woda, sól, soja, mąka pszenna), chili suszone), cebula czerwona, tofu (woda, ziarno
soi, substancje koagulujące: chlorek wapnia i chlorek magnezu, sól), kiełki soi, limonka,
szczypiorek. orzeszki ziemne.
Może zawierać: orzechy, nasiona sezamu.

Makaron Won Ton
z kaczką 280g

Makaron Won Ton
z kurczakiem i
curry 280g

Makaron sojowy z
wołowiną
280g

Makaron tajski
Phad Thai
260 g

INSPIRACJE AZJI

Wieprzowina z
imbirem po tajsku
500 g

Wieprzowina z
imbirem po tajsku
(70%)

Ryż (30%)

Składniki: łopatka wieprzowa smażona (51%)(łopatka wieprzowa, skrobia ziemniaczana,
olej rzepakowy), papryka czerwona, cebula biała, grzyby Mu Err (auricularia polytricha),
olej rzepakowy, sos ostrygowy (woda, cukier, ekstrakt z ostryg 11% (ostrygi (90%), woda,
sól), sól, modyfikowana skrobia kukurydziana, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu,
ekstrakt z ostryg (3%), mąka pszenna, barwnik: karmel), imbir świeży (2%), kiełki soi, sos
sojowy jasny (woda, sól, soja (11%), cukier, mąka pszenna, substancja konserwująca:
benzoesan sodu, wzmacniacz smaku: inozynian disodowy, guanylan disodowy), pasta
chili z olejem sojowym (cukier, szczypiorek, czosnek, olej sojowy (15%), chili (10%), sos
rybny (ekstrakt z anchois, sól, cukier), tamarynd, przyprawy, wzmacniacze smaku:
glutaminian sodu, inozynian disodowy, guanylan disodowy, barwnik: ekstrakt z papryki),
cukier, szczypiorek, sezam, woda, skrobia ziemniaczana.
Może zawierać: orzeszki ziemne, orzechy, seler.
Patrz "Dodatki do wyboru"

Data: 07.02.2020
Składniki: shoarma drobiowa (56%) (filet z piersi kurczęcej (97%), sól, mieszanka
przypraw i ziół (zawiera gorczycę), maltodekstryna, ekstrakt drożdżowy, czosnek, cukier,
gorczyca, olej słonecznikowy, przeciwutleniacz: kwas cytrynowy, hydrolizowane białko
sojowe, aromat (zawiera soję), warzywa suszone, olej rzepakowy), baza Hoi Sin ( woda,
sos hoi sin (cukier, woda, pasta z fermentowanej soi (woda, sól, soja, pszenica), sól,
suszone słodkie ziemniaki, barwnik: karmel, modyfikowana skrobia kukurydziana,
Zintoo z kurczak czosnek suszony, pasta sezamowa, przyprawy, solone chili (papryka chili, sól), regulator
Zintoo z kurczak
(64%)
kwasowości: kwas octowy), sos sojowy jasny (woda, sól, soja (11%), cukier, mąka
420 g
pszenna, konserwant: benzoesan sodu, regulatory kwasowości: inozynian disodowy,
guanylan disodowy), sambal (czerwona papryka chillli (70%), woda, sól, regulator
kwasowości: kwas octowy, modyfikowana skrobia kukurydziana, substancja
konserwująca: sorbinian potasu, ekstrakt chili), cukier, czosnek świeży, imbir), papryka,
pieczarka, cebula biała, olej rzepakowy.
Może zawierać: orzeszki ziemne, mleko, seler.
Ryż (36%)
Patrz "Dodatki do wyboru"
Składniki: shoarma wieprzowa (38,2%)(karczek wieprzowy marynowany (97%) (karczek
wieprzowy (85%), woda, syrop glukozowy w proszku, sól, regulatory kwasowości: octan
sodu, stabilizator: cytrynian sodu, przeciwutleniacz: askorbinian sodu), mieszanka
przypraw (zioła, przyprawy (w tym gorczyca), sól, aromat (w tym hydrolizowane białko
sojowe), suszone warzywa, olej rzepakowy), baza hoi sin ( woda, sos hoi sin (cukier,
woda, pasta z fermentowanej soi (woda, sól, soja, pszenica), sól, suszone słodkie
ziemniaki, barwnik: karmel, modyfikowana skrobia kukurydziana, czosnek suszony, pasta
Zintoo z
Zintoo z
sezamowa, przyprawy, solone chili (papryka chili, sól), regulator kwasowości: kwas
wieprzowiny (64%)
wieprzowiny
octowy), sos sojowy jasny (woda, sól, soja (11%), cukier, mąka pszenna, konserwant:
420 g
benzoesan sodu, regulatory kwasowości: inozynian disodowy, guanylan disodowy),
sambal (czerwona papryka chillli (70%), woda, sól, regulator kwasowości: kwas octowy,
modyfikowana skrobia kukurydziana, substancja konserwująca: sorbinian potasu,
ekstrakt chili), cukier, czosnek świeży, imbir), papryka, pieczarki, cebula biała, olej
rzepakowy.
Może zawierać: jaja, orzeszki ziemne, mleko, seler.
Ryż (36%)
Patrz "Dodatki do wyboru"
Składniki: pstrąg tęczowy (57%)(Oncorhynchus mykiss), limonka, olej rzepakowy, imbir,
pasta chili z olejem sojowym (cukier, szczypiorek, czosnek, olej sojowy (15%), chili (10%),
sos rybny (ekstrakt z anchois, sól, cukier), tamarynd, przyprawy, wzmacniacze smaku:
Pstrąg po azjatycku glutaminian sodu, inozynian disodowy, guanylan disodowy, barwnik: ekstrakt z papryki),
Pstrąg po azjatycku
(57%)
przyprawa do ryb (sól, cebula, wzmacniacz smaku: glutaminian monosodowy; pieprz
500 g
biały, natka pietruszki, koperek, mąka pszenna, regulator kwasowości: kwas cytrynowy;
tłuszcz palmowy, czosnek, tymianek, maltodekstryna, imbir), czosnek, kolendra.
Może zawierać: jaja, mleko, seler, gorczyca
Ryż (30%)
Patrz "Dodatki do wyboru"
Składniki: kaczka gotowana (29%)(mięso kaczki, bulion (woda, sól, cukier, karmel
amoniakalny, czosnek, imbir)), żeberka wieprzowe obgotowane (27%)(żeberko
wieprzowe, sos hoi sin (cukier, woda, pasta z fermentowanej soi (woda, soja, pszenica),
czosnek, suszone słodkie ziemniaki, sól, barwnik: karmel, modyfikowana skrobia
kukurydziana, pasta sezamowa, przyprawy, solone chili, kwas cytrynowy), sos sojowogrzybowy (sos sojowy 60% (woda, sól, soja, mąka pszenna), barwniki: karmel, karmel
amoniakalny, substancja wzmacniająca smak i zapach: glutaminian sodu, cukier,
stabilizator: guma ksantanowa, aromat (zawiera substancje wzmacniające smak i zapach:
glutaminian sodu, guanylan disodowy)), olej rzepakowy, skrobia ziemniaczana), sambal
(czerwona papryka chillli (70%), woda, sól, regulator kwasowości: kwas octowy,
modyfikowana skrobia kukurydziana, substancja konserwująca: sorbinian potasu,
Filet z kaczki z
Filet z kaczki z
ekstrakt chili), imbir świeży, cukier, czosnek, anyż) marchew, sos słodko-kwaśny ( woda,
żeberkami w sosie żeberkami w sosie koncentrat pomidorowy, cukier, zaprawa cytrynowa (woda, sok cytrynowy (10%) (z
ciemnym (75%)
ciemnym
zagęszczonego soku), cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, naturalny aromat
600 g
cytrynowy, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, substancja konserwująca: sorbinian
potasu), czosnek, sambal (czerwona papryka chillli (70%), woda, sól, regulator
kwasowości: kwas octowy, modyfikowana skrobia kukurydziana, substancja
konserwująca: sorbinian potasu, ekstrakt chili)), sos hoi sin (cukier, woda, pasta z
fermentowanej soi (woda, sól, soja, pszenica), sól, suszone słodkie ziemniaki, barwnik:
karmel, modyfikowana skrobia kukurydziana, czosnek suszony, pasta sezamowa,
przyprawy, solone chili (papryka chili, sól), regulator kwasowości: kwas octowy), olej
rzepakowy, sezam.
Może zawierać: skorupiaki, jaja, ryby, orzeszki ziemne, mleko, orzechy, seler, gorczyca,
dwutlenek siarki i siarczyny, mięczaki.
Ryż (25%)
Patrz "Dodatki do wyboru"

Data: 07.02.2020

Łosoś grillowany z
krewetkami
570 g

Stek po azjatycku z
wołowiną w sosie
ostrygowym
550g

Składniki: łosoś atlantycki (43%)(Salmo Salar), surówka z łodygami lotosu ( marchew,
papryka czerwona, ogórek zielony, łodygi lotosu w zalewie (22,1%)(korzeń lotosu (44%),
woda, sól, środek zakwaszający: kwas mlekowy, konserwanty: benzosesan sodu i
pirosiarczan sodu), cukier, ocet spirytusowy, sól krewetka (14%)(krewetka biała
(Litopenaeus vannamei), sól, stabilizatory: trifosforany sodu i potasu, polifosforany sodu,
Łosoś grillowany z
potasu i wapnia), cytryna, masło, olej rzepakowy, czosnek, pasta chili z olejem sojowym
krewetkami (74%)
(cukier, szczypiorek, czosnek, olej sojowy (15%), chili (10%), sos rybny (ekstrakt z
anchois, sól, cukier), tamarynd, przyprawy, wzmacniacze smaku: glutaminian sodu,
inozynian disodowy, guanylan disodowy, barwnik: ekstrakt z papryki), imbir świeży, sól,
pieprz.
Może zawierać: gluten, jaja, seler, gorczycę.
Ryż (26%)
Patrz "Dodatki do wyboru"
Składniki: wołowina w sosie ostrygowym ( mięso wołowe (45%), sos sojowo-grzybowy
(sos sojowy 60% (woda, sól, soja, mąka pszenna), barwniki: karmel, karmel amoniakalny,
substancja wzmacniająca smak i zapach: glutaminian sodu, cukier, stabilizator: guma
ksantanowa, aromat (zawiera substancje wzmacniające smak i zapach: glutaminian sodu,
guanylan disodowy)), sos ostrygowy (woda, cukier, ekstrakt z ostryg 11% (ostrygi (90%),
woda, sól), sól, modyfikowana skrobia kukurydziana, wzmacniacz smaku: glutaminian
sodu, ekstrakt z ostryg (3%), mąka pszenna, barwnik: karmel), pędy bambusa
Stek po azjatycku z
konserwowe (pędy bambusa, woda, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), olej
wołowiną w sosie
rzepakowy, grzyby Mu Err (auricularia polytricha), czosnek, cukier, cebula biała, skrobia
ostrygowym (73%)
ziemniaczana), mięso wołowe w sosem hoi sin (stek z wołowiny (18%), sos hoi sin
(cukier, woda, pasta z fermentowanej soi (woda, sól, soja, pszenica), sól, suszone słodkie
ziemniaki, barwnik: karmel, modyfikowana skrobia kukurydziana, czosnek suszony, pasta
sezamowa, przyprawy, solone chili (papryka chili, sól), regulator kwasowości: kwas
octowy), olej, sól, pieprz), brokuły z czosnkiem ( brokuły, woda, masło, czosnek, cukier,
skrobia ziemniaczana sól).
Może zawierać: jaja, orzeszki ziemne, seler, gorczycę.
Ryż (27%)
Patrz "Dodatki do wyboru"

DRÓB
Kurczak na
chrupiąco
420g

Kurczak słodkokwaśny
530g

Kurczak na
chrupiąco (36%)
Ryż (34%)
Surówka (29%)

Kurczak słodkokwaśny (49%)

Ryż (28%)
Surówka (23%)

Kurczak z
orzechami
nerkowca
460g

Kurczak z
orzechami (41%)

Ryż (33%)
Surówka (26%)

Składniki: mięso z fileta z piersi kurczaka (87%), panier ( woda, mąka pszenna, skrobia
ziemniaczana, olej rzepakowy, proszek do pieczenia (substancja spulchniająca: difosforan
disodowy i węglan sodu, skrobia kukurydziana, regulator kwasowości: kwas cytrynowy),
jajko, sól), olej rzepakowy, kapusta pekińska, marchew, pieprz syczuański, sól.
Patrz "Dodatki do wyboru"
Patrz "Dodatki do wyboru"
Składniki: sos słodko-kwaśny ( woda, koncentrat pomidorowy, cukier, zaprawa
cytrynowa (woda, sok cytrynowy (10%)(z zagęszczonego soku), cukier, regulator
kwasowości: kwas cytrynowy, naturalny aromat cytrynowy, przeciwutleniacz: kwas
askorbinowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu), czosnek, sambal (czerwona
papryka chillli (70%), woda, sól, regulator kwasowości: kwas octowy, modyfikowana
skrobia kukurydziana, substancja konserwująca: sorbinian potasu, ekstrakt chili)),
kurczak w panierce (38%)( filet z kurczaka, panier ( woda, mąka pszenna, skrobia
ziemniaczana, olej rzepakowy, proszek do pieczenia (substancja spulchniająca: difosforan
disodowy i węglan sodu, skrobia kukurydziana, regulator kwasowości: kwas cytrynowy),
jajko, sól), ananas w syropie (ananas, woda, cukier, regulator kwasowości: kwas
cytrynowy), olej rzepakowy, cukier, skrobia ziemniaczana.
Patrz "Dodatki do wyboru"
Patrz "Dodatki do wyboru"
Składniki: kurczak smażony (53%)(filet z piersi kurczęcej (90,3%), olej rzepakowy, skrobia
ziemniaczana, woda), orzechy nerkowca, olej rzepakowy, sos hoi sin (cukier, woda, pasta
z fermentowanej soi (woda, sól, soja, pszenica), sól, suszone słodkie ziemniaki, barwnik:
karmel, modyfikowana skrobia kukurydziana, czosnek suszony, pasta sezamowa,
przyprawy, solone chili (papryka chili, sól), regulator kwasowości: kwas octowy), czosnek,
imbir świeży, sambal (czerwona papryka chillli (70%), woda, sól, regulator kwasowości:
kwas octowy, modyfikowana skrobia kukurydziana, substancja konserwująca: sorbinian
potasu, ekstrakt chili), cukier, sos sojowy jasny (woda, sól, soja (11%), cukier, mąka
pszenna, substancja konserwująca: benzoesan sodu, regulatory kwasowości: inozynian
disodowy, guanylan disodowy), skrobia ziemniaczana, sos sojowo-grzybowy (sos sojowy
60% (woda, sól, soja, mąka pszenna), barwniki: karmel, karmel amoniakalny, substancja
wzmacniająca smak i zapach: glutaminian sodu, cukier, stabilizator: guma ksantanowa,
aromat (zawiera substancje wzmacniające smak i zapach: glutaminian sodu, guanylan
disodowy), papryczka chili czerwona.
Może zawierać: orzeszki ziemne.
Patrz "Dodatki do wyboru"
Patrz "Dodatki do wyboru"

Data: 07.02.2020

Panierowany
kurczak w sosie
słodko-pikantnym
440g

Kurczak słodkopikantny (41,3%)

Ryż (32,6%)
Surówka (26,1%)

Kurczak po
syczuańsku
500g

Kurczak po
syczuańsku (46%)

Ryż (30%)
Surówka (24%)

Kurczak w
zielonym curry
470g

Kurczak w
zielonym curry
(43%)
Ryż (32%)
Surówka (26%)

Kaczka pikantna z
warzywami
500g

Kaczka pikantna z
warzywami (46%)

Ryż (30%)
Surówka (24%)

Kaczka na
chrupiąco
420g

Kaczka na
chrupiąco (36%)

Ryż (36%)
Surówka (29%)

Składniki: kurczak panierowany (70%)( filet z kurczaka, panier ( woda, mąka pszenna,
skrobia ziemniaczana, olej rzepakowy, proszek do pieczenia (substancja spulchniająca:
difosforan disodowy i węglan sodu, skrobia kukurydziana, regulator kwasowości: kwas
cytrynowy), jajko, sól), baza słodko-pikantna (25%)( masło, sambal (czerwona papryka
chillli (70%), woda, sól, regulator kwasowości: kwas octowy, modyfikowana skrobia
kukurydziana, substancja konserwująca: sorbinian potasu, ekstrakt chili), cukier,
czosnek), olej rzepakowy, szczypiorek.
Patrz "Dodatki do wyboru"
Patrz "Dodatki do wyboru"
Składniki: mięso z fileta z piersi kurczaka (43%), papryka czerwona, ogórek zielony, olej
rzepakowy, ocet ryżowy ciemny (woda, ryż kleisty, otręby pszenne, cukier, sól), orzechy
ziemne, cukier, sambal (czerwona papryka chillli (70%), woda, sól, regulator kwasowości:
kwas octowy, modyfikowana skrobia kukurydziana, substancja konserwująca: sorbinian
potasu, ekstrakt chili), czosnek, skrobia ziemniaczana, papryczka chili suszona
Może zawierać: orzechy, nasiona sezamu.
Patrz "Dodatki do wyboru"
Patrz "Dodatki do wyboru"
Składniki: mleko kokosowe (ekstrakt z orzecha kokosowego (70%), woda, emulgator:
monostearynian polioksyetylenosorbitolu), mięso z fileta z piersi kurczaka (23%), papryka
czerwona, pędy bambusa (pędy bambusa, woda, regulator kwasowości: kwas
cytrynowy), olej rzepakowy, cukier, pasta zielone curry (3,5%)(zielone chili (33%), trawa
cytrynowa, czosnek, szalotka, sól, galangal, kminek, nasiona kolendry), sos rybny (sardele
(77%), sól, cukier), bazylia tajska, liście limonki kaffir.
Patrz "Dodatki do wyboru"
Patrz "Dodatki do wyboru"
Składniki: mięso drobne z kaczki (43%)(mięso z kaczki bez kości (95%), sól, wzmacniacz
smaku: glutaminian sodu, cukier, pieprz, anyż, cynamon, czosnek, chili, miód) seler, olej
rzepakowy, papryka czerwona, por, pasta chili z olejem sojowym (cukier, szczypiorek,
czosnek, olej sojowy (15%), chili (10%), sos rybny (ekstrakt z anchois, sól, cukier),
tamarynd, przyprawy, wzmacniacze smaku: glutaminian sodu, inozynian disodowy,
guanylan disodowy, barwnik: ekstrakt z papryki), imbir, czosnek, cukier, skrobia
ziemniaczana, sos sojowo – grzybowy (sos sojowy (60%) (woda, sól, soja, mąka
pszenna), barwniki: karmel, karmel amoniakalny, substancja wzmacniająca smak i
zapach: glutaminian sodu, cukier, stabilizator: guma ksantanowa, aromat (zawiera
substancje wzmacniające smak i zapach: glutaminian sodu, guanylan disodowy), sos
sojowy jasny (woda, sól, soja (11%), cukier, mąka pszenna, konserwant: benzoesan sodu,
regulatory kwasowości: inozynian disodowy, guanylan disodowy), sól.
Patrz "Dodatki do wyboru"
Patrz "Dodatki do wyboru"
Składniki: kaczka gotowana (73%)(mięso kaczki, bulion (woda, sól, cukier, karmel
amoniakalny, czosnek, imbir)), panier ( woda, mąka pszenna, skrobia ziemniaczana, olej
rzepakowy, proszek do pieczenia (substancja spulchniająca: difosforan disodowy i
węglan sodu, skrobia kukurydziana, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), jajko, sól),
sos ciemny pekiński ( sos do kaczki (cukier, pasta ze sfermentowanej soi (woda, sól, soja,
pszenica), woda, przecier pomidorowy, solone śliwki, pasta sezamowa, olej sojowy,
barwniki: karmel alkaliczny, modyfikowana skrobia kukurydziana, przyprawy,
stabilizator: guma ksantanowa, wzmacniacz smaku: inozynian dwusodowy, guanylan
dwusodowy), cukier, sos sojowo – grzybowy (sos sojowy (60%)(woda, sól, soja, mąka
pszenna), barwniki: karmel, karmel amoniakalny, substancja wzmacniająca smak i
zapach: glutaminian sodu, cukier, stabilizator: guma ksantanowa, aromat (zawiera
substancje wzmacniające smak i zapach: glutaminian sodu, guanylan disodowy), sambal
(czerwona papryka chillli (70%), woda, sól, regulator kwasowości: kwas octowy,
modyfikowana skrobia kukurydziana, substancja konserwująca: sorbinian potasu,
ekstrakt chili), ocet), olej rzepakowy, kapusta pekińska, marchew, sól.
Może zawierać: skorupiaki, ryby, orzeszki ziemne, mleko, seler, gorczycę, dwutlenek
siarki i siarczyny, mięczaki.
Patrz "Dodatki do wyboru"
Patrz "Dodatki do wyboru"

Data: 07.02.2020

Kaczka w
mandarynkach
530g

Kaczka w
mandarynkach
(49%)

Ryż (28%)
Surówka (23%)

Składniki: mięso drobne z kaczki (35%)(mięso z kaczki bez kości (95%), sól, wzmacniacz
smaku: glutaminian sodu, cukier, pieprz, anyż, cynamon, czosnek, chili, miód), papryka
czerwona, cebula biała, mandarynki w lekkim syropie (22%)(mandarynki, woda, cukier,
regulator kwasowości: kwas cytrynowy), olej rzepakowy, imbir, pasta chili z olejem
sojowym (cukier, szczypiorek, czosnek, olej sojowy (15%), chili (10%), sos rybny (ekstrakt
z anchois, sól, cukier), tamarynd, przyprawy, wzmacniacze smaku: glutaminian sodu,
inozynian disodowy, guanylan disodowy, barwnik: ekstrakt z papryki), sos sojowy jasny
(woda, sól, soja (11%), cukier, mąka pszenna, substancja konserwująca: benzoesan sodu,
regulatory kwasowości: inozynian disodowy, guanylan disodowy), cukier, sos sojowo –
grzybowy (sos sojowy (60%) (woda, sól, soja, mąka pszenna), barwniki: karmel, karmel
amoniakalny, substancja wzmacniająca smak i zapach: glutaminian sodu, cukier,
stabilizator: guma ksantanowa, aromat (zawiera substancje wzmacniające smak i zapach:
glutaminian sodu, guanylan disodowy), skrobia ziemniaczana, sól.
Może zawierać: seler.
Patrz "Dodatki do wyboru"
Patrz "Dodatki do wyboru"

WIEPRZOWINA
Bekon z papryką i
cebulą na ostro
470g

Bekon z papryką i
cebulą na ostro
(42%)
Ryż (32%)
Surówka (26%)

Wieprzowina na
ostro po
syczuańsku
500g

Wieprzowina po
syczuańsku (46%)

Ryż (30%)
Surówka (24%)

Żeberka w
ciemnym sosie
520g

Żeberka w
ciemnym sosie
(48%)

Ryż (29%)
Surówka (23%)

Wieprzowina
Yuxian
500g

Wieprzowina
Yuxian (46%)

Ryż (30%)
Surówka (24%)

Składniki: boczek wieprzowy, cebula biała, papryka czerwona, pasta chili z olejem
sojowym (cukier, szczypiorek, czosnek, olej sojowy (15%), chili (10%), sos rybny (ekstrakt
z anchois, sól, cukier), tamarynd, przyprawy, wzmacniacze smaku: glutaminian sodu,
inozynian disodowy, guanylan disodowy, barwnik: ekstrakt z papryki), olej rzepakowy,
cukier, czosnek, imbir, fasola czarna konserwowa (fasola czarna, woda, sól).
Może zawierać: skorupiaki.
Patrz "Dodatki do wyboru"
Patrz "Dodatki do wyboru"
Składniki: łopatka wieprzowa (43%), grzyby Mu Err (Auricularia polytricha), pędy
bambusa konserwowe (pędy bambusa, woda, regulator kwasowości: kwas cytrynowy),
olej rzepakowy, sambal (czerwona papryka chillli (70%), woda, sól, regulator
kwasowości: kwas octowy, modyfikowana skrobia kukurydziana, substancja
konserwująca: sorbinian potasu, ekstrakt chili), ocet ryżowy ciemny (woda, ryż kleisty,
otręby pszenne, cukier, sól), cukier, czosnek, skrobia ziemniaczana, imbir, papryczka chili
suszona
Patrz "Dodatki do wyboru"
Patrz "Dodatki do wyboru"
Składniki: żeberka wieprzowe (80%), cukier, wino olaria branco (zawiera dwutlenek
siarki i siarczyny), sos sojowo – grzybowy (sos sojowy (60%)(woda, sól, soja, mąka
pszenna), barwniki: karmel, karmel amoniakalny, substancja wzmacniająca smak i
zapach: glutaminian sodu, cukier, stabilizator: guma ksantanowa, aromat (zawiera
substancje wzmacniające smak i zapach: glutaminian sodu, guanylan disodowy), sambal
(czerwona papryka chillli (70%), woda, sól, regulator kwasowości: kwas octowy,
modyfikowana skrobia kukurydziana, substancja konserwująca: sorbinian potasu,
ekstrakt chili), nyż, kora cynamonowa
Patrz "Dodatki do wyboru"
Patrz "Dodatki do wyboru"
Składniki: łopatka wieprzowa (43%), woda, papryka czerwona, olej rzepakowy, grzyby
Mu Err (Auricularia polytricha), sos sojowy jasny (woda, sól, soja (11%), cukier, mąka
pszenna, substancja konserwująca: benzoesan sodu, regulatory kwasowości: inozynian
disodowy, guanylan disodowy), pędy bambusa konserwowe (pędy bambusa, woda,
regulator kwasowości: kwas cytrynowy), marchew, cukier, ocet ryżowy ciemny (woda,
ryż kleisty, otręby pszenne, cukier, sól), czosnek, pasta chili z olejem sojowym (cukier,
szczypiorek, czosnek, olej sojowy (15%), chili (10%), sos rybny (ekstrakt z anchois, sól,
cukier), tamarynd, przyprawy, wzmacniacze smaku: glutaminian sodu, inozynian
disodowy, guanylan disodowy, barwnik: ekstrakt z papryki), sos sojowo – grzybowy (sos
sojowy (60%)(woda, sól, soja, mąka pszenna), barwniki: karmel, karmel amoniakalny,
substancja wzmacniająca smak i zapach: glutaminian sodu, cukier, stabilizator: guma
ksantanowa, aromat (zawiera substancje wzmacniające smak i zapach: glutaminian sodu,
guanylan disodowy), imbir, skrobia ziemniaczana
Może zawierać: seler.
Patrz "Dodatki do wyboru"
Patrz "Dodatki do wyboru"

WOŁOWINA

Data: 07.02.2020
Składniki: udziec wołowy płatki (43%)(udziec wołowy (94%), sos sojowy (odtłuszczona
soja, pszenica, woda, sól), cukier, wzmacniacze smaku: glutaminian sodu, inozynian
disodowy, guanylan disodowy, konserwant: bensozesan sodu, barwnik: karmel, aromat,
pieprz, mirin (woda, ryż, grzyby koji, cukier, alkohol), ocet spirytusowy, ocet ryżowy,
skrobia modyfikowana, białko wieprzowe, stabilizatory: difosforany sodu, potasu i
wapnia, trifosforany sodu i potasu), sos ostrygowy (woda, cukier, ekstrakt z ostryg 11%
Wołowina w sosie (ostrygi (90%), woda, sól), sól, modyfikowana skrobia kukurydziana, wzmacniacz smaku:
Wołowina w sosie ostrygowym (46%) glutaminian sodu, ekstrakt z ostryg (3%), mąka pszenna, barwnik: karmel), cebula biała,
ostrygowym
pędy bambusa konserwowe (pędy bambusa, woda, regulator kwasowości: kwas
500g
cytrynowy), grzyby Mu Err (Auricularia polytricha), olej rzepakowy, skrobia ziemniaczana,
czosnek, sos sojowo – grzybowy (sos sojowy (60%)(woda, sól, soja, mąka pszenna),
barwniki: karmel, karmel amoniakalny, substancja wzmacniająca smak i zapach:
glutaminian sodu, cukier, stabilizator: guma ksantanowa, aromat (zawiera substancje
wzmacniające smak i zapach: glutaminian sodu, guanylan disodowy), cukier
Ryż (30%)
Patrz "Dodatki do wyboru"
Surówka (24%)
Patrz "Dodatki do wyboru"
Składniki: udziec wołowy płatki (50%)(udziec wołowy (94%), sos sojowy (odtłuszczona
soja, pszenica, woda, sól), cukier, wzmacniacze smaku: glutaminian sodu, inozynian
disodowy, guanylan disodowy, konserwant: bensozesan sodu, barwnik: karmel, aromat,
pieprz, mirin (woda, ryż, grzyby koji, cukier, alkohol), ocet spirytusowy, ocet ryżowy,
skrobia modyfikowana, białko wieprzowe, stabilizatory: difosforany sodu, potasu i
wapnia, trifosforany sodu i potasu), pieczarki, cebula biała, por, olej rzepakowy, czosnek,
Wołowina z
imbir, pieprz młotkowany, sos sojowy jasny (woda, sól, soja (11%), cukier, mąka
czarnym pieprzem
Wołowina z
pszenna, substancja konserwująca: benzoesan sodu, regulatory kwasowości: inozynian
(43%)
czarnym pieprzem
disodowy, guanylan disodowy), cukier, sos sojowo – grzybowy (sos sojowy (60%)(woda,
470g
sól, soja, mąka pszenna), barwniki: karmel, karmel amoniakalny, substancja
wzmacniająca smak i zapach: glutaminian sodu, cukier, stabilizator: guma ksantanowa,
aromat (zawiera substancje wzmacniające smak i zapach: glutaminian sodu, guanylan
disodowy)
Może zawierać: jaja, mleko, seler, gorczycę.
Ryż (30%)
Patrz "Dodatki do wyboru"
Surówka (24%)
Patrz "Dodatki do wyboru"
Składniki: udziec wołowy płatki (43%)(udziec wołowy (94%), sos sojowy (odtłuszczona
soja, pszenica, woda, sól), cukier, wzmacniacze smaku: glutaminian sodu, inozynian
disodowy, guanylan disodowy, konserwant: bensozesan sodu, barwnik: karmel, aromat,
pieprz, mirin (woda, ryż, grzyby koji, cukier, alkohol), ocet spirytusowy, ocet ryżowy,
skrobia modyfikowana, białko wieprzowe, stabilizatory: difosforany sodu, potasu i
wapnia, trifosforany sodu i potasu) papryka czerwona, pędy bambusa konserwowe (pędy
Wołowina na ostro bambusa, woda, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), cebula biała, grzyby Mu Err
po syczuańsku
(Auricularia polytricha), sambal (czerwona papryka chillli (70%), woda, sól, regulator
Wołowina na ostro
(46%)
kwasowości: kwas octowy, modyfikowana skrobia kukurydziana, substancja
po syczuańsku
konserwująca: sorbinian potasu, ekstrakt chili), olej rzepakowy, cukier, imbir, czosnek,
500g
sos sojowo – grzybowy (sos sojowy (60%)(woda, sól, soja, mąka pszenna), barwniki:
karmel, karmel amoniakalny, substancja wzmacniająca smak i zapach: glutaminian sodu,
cukier, stabilizator: guma ksantanowa, aromat (zawiera substancje wzmacniające smak i
zapach: glutaminian sodu, guanylan disodowy), skrobia ziemniaczana, papryczka chili
suszona
Ryż (30%)
Patrz "Dodatki do wyboru"
Surówka (24%)
Patrz "Dodatki do wyboru"
Składniki: udziec wołowy płatki (43%)(udziec wołowy (94%), sos sojowy (odtłuszczona
soja, pszenica, woda, sól), cukier, wzmacniacze smaku: glutaminian sodu, inozynian
disodowy, guanylan disodowy, konserwant: bensozesan sodu, barwnik: karmel, aromat,
pieprz, mirin (woda, ryż, grzyby koji, cukier, alkohol), ocet spirytusowy, ocet ryżowy,
skrobia modyfikowana, białko wieprzowe, stabilizatory: difosforany sodu, potasu i
Wołowina w sosie
wapnia, trifosforany sodu i potasu), woda, papryka, marchew, cebula biała, fasola czarna
Lao Gan Ma
konserwowa (fasola czarna, woda, sól), olej rzepakowy, sos sojowy jasny (woda, sól, soja
500g
(11%), cukier, mąka pszenna, substancja konserwująca: benzoesan sodu, regulatory
kwasowości: inozynian disodowy, guanylan disodowy), czosnek, imbir, skrobia
ziemniaczana, cukier, sól
Ryż (30%)
Patrz "Dodatki do wyboru"
Surówka (24%)
Patrz "Dodatki do wyboru"

ZABAWA SMAKIEM
Kurczak na
chrupiąco
130g

Składniki: mięso z fileta z piersi kurczaka (54%), panier ( woda, mąka pszenna,
skrobia ziemniaczana, olej rzepakowy, proszek do pieczenia (substancja
spulchniająca: difosforan disodowy i węglan sodu, skrobia kukurydziana, regulator
kwasowości: kwas cytrynowy), jajko, sól), olej rzepakowy, kapusta pekińska,
marchew, pieprz syczuański, sól

Data: 07.02.2020

Kurczak po
syczuańsku
180g

Kurczak słodkokwaśny
200g

Kurczak z
orzechami
nerkowca
180g

Bekon z papryką i
cebulą na ostro
160g

Wieprzowina
Yuxian
180g

Panierowany
kurczak w sosie
słodko-pikantnym
130g

Składniki: mięso z fileta z piersi kurczaka (44%), papryka czerwona, ogórek zielony, olej
rzepakowy, ocet ryżowy ciemny (woda, ryż kleisty, otręby pszenne, cukier, sól), orzechy
ziemne, cukier, sambal (czerwona papryka chillli (70%), woda, sól, regulator kwasowości:
kwas octowy, modyfikowana skrobia kukurydziana, substancja konserwująca: sorbinian
potasu, ekstrakt chili), czosnek, skrobia ziemniaczana, papryczka chili suszona
Może zawierać: orzechy, nasiona sezamu.
Składniki: sos słodko-kwaśny ( woda, koncentrat pomidorowy, cukier, zaprawa
cytrynowa (woda, sok cytrynowy (10%)(z zagęszczonego soku), cukier, regulator
kwasowości: kwas cytrynowy, naturalny aromat cytrynowy, przeciwutleniacz: kwas
askorbinowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu), czosnek, sambal (czerwona
papryka chillli (70%), woda, sól, regulator kwasowości: kwas octowy, modyfikowana
skrobia kukurydziana, substancja konserwująca: sorbinian potasu, ekstrakt chili)),
kurczak w panierce (40%)( mięso z fileta z piersi kurczaka (70%), panier ( woda, mąka
pszenna, skrobia ziemniaczana, olej rzepakowy, proszek do pieczenia (substancja
spulchniająca: difosforan disodowy i węglan sodu, skrobia kukurydziana, regulator
kwasowości: kwas cytrynowy), jajko, sól), ananas w syropie (ananas, woda, cukier,
regulator kwasowości: kwas cytrynowy), olej rzepakowy, cukier, skrobia ziemniaczana
Składniki: kurczak smażony (44%)(mięso z fileta z piersi kurczaka (90,3%), olej rzepakowy,
skrobia ziemniaczana, woda), orzechy nerkowca (27%), olej rzepakowy, sos hoi sin
(cukier, woda, pasta z fermentowanej soi (woda, sól, soja, pszenica), sól, suszone słodkie
ziemniaki, barwnik: karmel, modyfikowana skrobia kukurydziana, czosnek suszony, pasta
sezamowa, przyprawy, solone chili (papryka chili, sól), regulator kwasowości: kwas
octowy), czosnek, imbir świeży, sambal (czerwona papryka chillli (70%), woda, sól,
regulator kwasowości: kwas octowy, modyfikowana skrobia kukurydziana, substancja
konserwująca: sorbinian potasu, ekstrakt chili), cukier, sos sojowy jasny (woda, sól, soja
(11%), cukier, mąka pszenna, substancja konserwująca: benzoesan sodu, regulatory
kwasowości: inozynian disodowy, guanylan disodowy), skrobia ziemniaczana, sos
sojowo-grzybowy (sos sojowy 60% (woda, sól, soja, mąka pszenna), barwniki: karmel,
karmel amoniakalny, substancja wzmacniająca smak i zapach: glutaminian sodu, cukier,
stabilizator: guma ksantanowa, aromat (zawiera substancje wzmacniające smak i zapach:
glutaminian sodu, guanylan disodowy), papryczka chili czerwona.
Może zawierać: orzeszki ziemne.
Składniki: boczek wieprzowy, cebula biała, papryka czerwona, pasta chili z olejem
sojowym (cukier, szczypiorek, czosnek, olej sojowy (15%), chili (10%), sos rybny (ekstrakt
z anchois, sól, cukier), tamarynd, przyprawy, wzmacniacze smaku: glutaminian sodu,
inozynian disodowy, guanylan disodowy, barwnik: ekstrakt z papryki), olej rzepakowy,
cukier, czosnek, imbir, fasola czarna konserwowa (fasola czarna, woda, sól).
Może zawierać: skorupiaki
Składniki: łopatka wieprzowa (43%), woda, papryka czerwona, olej rzepakowy, grzyby
Mu Err (Auricularia polytricha), sos sojowy jasny (woda, sól, soja (11%), cukier, mąka
pszenna, substancja konserwująca: benzoesan sodu, regulatory kwasowości: inozynian
disodowy, guanylan disodowy), pędy bambusa konserwowe (pędy bambusa, woda,
regulator kwasowości: kwas cytrynowy), marchew, cukier, ocet ryżowy ciemny (woda,
ryż kleisty, otręby pszenne, cukier, sól), czosnek, pasta chili z olejem sojowym (cukier,
szczypiorek, czosnek, olej sojowy (15%), chili (10%), sos rybny (ekstrakt z anchois, sól,
cukier), tamarynd, przyprawy, wzmacniacze smaku: glutaminian sodu, inozynian
disodowy, guanylan disodowy, barwnik: ekstrakt z papryki), sos sojowo – grzybowy (sos
sojowy (60%)(woda, sól, soja, mąka pszenna), barwniki: karmel, karmel amoniakalny,
substancja wzmacniająca smak i zapach: glutaminian sodu, cukier, stabilizator: guma
ksantanowa, aromat (zawiera substancje wzmacniające smak i zapach: glutaminian sodu,
guanylan disodowy), imbir, skrobia ziemniaczana
Może zawierać: seler.
Składniki: kurczak panierowany (70%)( filet z kurczaka, panier ( woda, mąka pszenna,
skrobia ziemniaczana, olej rzepakowy, proszek do pieczenia (substancja spulchniająca:
difosforan disodowy i węglan sodu, skrobia kukurydziana, regulator kwasowości: kwas
cytrynowy), jajko, sól), baza słodko-pikantna (25%)( masło, sambal (czerwona papryka
chillli (70%), woda, sól, regulator kwasowości: kwas octowy, modyfikowana skrobia
kukurydziana, substancja konserwująca: sorbinian potasu, ekstrakt chili), cukier,
czosnek), olej rzepakowy, szczypiorek.
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Kaczka w
mandarynkach
200g

Kaczka na
chrupiąco
130g

Żeberka w
ciemnym sosie
200g

Wołowina w sosie
ostrygowym
180g

Aromatyczne
warzywa po
chińsku
180g

Składniki: mięso drobne z kaczki (35%)(mięso z kaczki bez kości (95%), sól, wzmacniacz
smaku: glutaminian sodu, cukier, pieprz, anyż, cynamon, czosnek, chili, miód), papryka
czerwona, cebula biała, mandarynki w lekkim syropie (22%)(mandarynki, woda, cukier,
regulator kwasowości: kwas cytrynowy), olej rzepakowy, imbir, pasta chili z olejem
sojowym (cukier, szczypiorek, czosnek, olej sojowy (15%), chili (10%), sos rybny (ekstrakt
z anchois, sól, cukier), tamarynd, przyprawy, wzmacniacze smaku: glutaminian sodu,
inozynian disodowy, guanylan disodowy, barwnik: ekstrakt z papryki), sos sojowy jasny
(woda, sól, soja (11%), cukier, mąka pszenna, substancja konserwująca: benzoesan sodu,
regulatory kwasowości: inozynian disodowy, guanylan disodowy), cukier, sos sojowo –
grzybowy (sos sojowy (60%) (woda, sól, soja, mąka pszenna), barwniki: karmel, karmel
amoniakalny, substancja wzmacniająca smak i zapach: glutaminian sodu, cukier,
stabilizator: guma ksantanowa, aromat (zawiera substancje wzmacniające smak i zapach:
glutaminian sodu, guanylan disodowy), skrobia ziemniaczana, sól
Może zawierać: seler.
Składniki: kaczka gotowana (85%)(mięso kaczki, bulion (woda, sól, cukier, karmel
amoniakalny, czosnek, imbir)), panier ( woda, mąka pszenna, skrobia ziemniaczana, olej
rzepakowy, proszek do pieczenia (substancja spulchniająca: difosforan disodowy i
węglan sodu, skrobia kukurydziana, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), jajko, sól),
sos ciemny pekiński ( sos do kaczki (cukier, pasta ze sfermentowanej soi (woda, sól, soja,
pszenica), woda, przecier pomidorowy, solone śliwki, pasta sezamowa, olej sojowy,
barwniki: karmel alkaliczny, modyfikowana skrobia kukurydziana, przyprawy,
stabilizator: guma ksantanowa, wzmacniacz smaku: inozynian dwusodowy, guanylan
dwusodowy), cukier, sos sojowo – grzybowy (sos sojowy (60%)(woda, sól, soja, mąka
pszenna), barwniki: karmel, karmel amoniakalny, substancja wzmacniająca smak i
zapach: glutaminian sodu, cukier, stabilizator: guma ksantanowa, aromat (zawiera
substancje wzmacniające smak i zapach: glutaminian sodu, guanylan disodowy), sambal
(czerwona papryka chillli (70%), woda, sól, regulator kwasowości: kwas octowy,
modyfikowana skrobia kukurydziana, substancja konserwująca: sorbinian potasu,
ekstrakt chili), ocet), olej rzepakowy, kapusta pekińska, marchew, sól
Może zawierać: skorupiaki, ryby, orzeszki ziemne, mleko, seler, gorczycę, dwutlenek
siarki i siarczyny, mięczaki.
Składniki: żeberka wieprzowe (80%), cukier, wino olaria branco (zawiera dwutlenek
siarki i siarczyny), sos sojowo – grzybowy (sos sojowy (60%)(woda, sól, soja, mąka
pszenna), barwniki: karmel, karmel amoniakalny, substancja wzmacniająca smak i
zapach: glutaminian sodu, cukier, stabilizator: guma ksantanowa, aromat (zawiera
substancje wzmacniające smak i zapach: glutaminian sodu, guanylan disodowy), sambal
(czerwona papryka chillli (70%), woda, sól, regulator kwasowości: kwas octowy,
modyfikowana skrobia kukurydziana, substancja konserwująca: sorbinian potasu,
ekstrakt chili), anyż, kora cynamonowa
Składniki: udziec wołowy płatki (43%)(udziec wołowy (94%), sos sojowy (odtłuszczona
soja, pszenica, woda, sól), cukier, wzmacniacze smaku: glutaminian sodu, inozynian
disodowy, guanylan disodowy, konserwant: bensozesan sodu, barwnik: karmel, aromat,
pieprz, mirin (woda, ryż, grzyby koji, cukier, alkohol), ocet spirytusowy, ocet ryżowy,
skrobia modyfikowana, białko wieprzowe, stabilizatory: difosforany sodu, potasu i
wapnia, trifosforany sodu i potasu), sos ostrygowy (woda, cukier, ekstrakt z ostryg 11%
(ostrygi (90%), woda, sól), sól, modyfikowana skrobia kukurydziana, wzmacniacz smaku:
glutaminian sodu, ekstrakt z ostryg (3%), mąka pszenna, barwnik: karmel), cebula biała,
pędy bambusa konserwowe (pędy bambusa, woda, regulator kwasowości: kwas
cytrynowy), grzyby Mu Err (Auricularia polytricha), olej rzepakowy, skrobia ziemniaczana,
czosnek, sos sojowo – grzybowy (sos sojowy (60%)(woda, sól, soja, mąka pszenna),
barwniki: karmel, karmel amoniakalny, substancja wzmacniająca smak i zapach:
glutaminian sodu, cukier, stabilizator: guma ksantanowa, aromat (zawiera substancje
wzmacniające smak i zapach: glutaminian sodu, guanylan disodowy), cukier
Składniki: kapusta pekińska, papryka czerwona, grzyby Mu Err (Auricularia polytricha),
pędy bambusa konserwowe (pędy bambusa, woda, regulator kwasowości: kwas
cytrynowy), marchew, cebula biała, olej rzepakowy, kiełki soi, groszek zielony, sos
ostrygowy (woda, cukier, ekstrakt z ostryg 11% (ostrygi (90%), woda, sól), sól,
modyfikowana skrobia kukurydziana, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu, ekstrakt z
ostryg (3%), mąka pszenna, barwnik: karmel), cukier
Może zawierać: seler.

Data: 07.02.2020
Składniki: woda, pomidor (25%), bakłażan (20%), cebula biała, olej rzepakowy, sos do
kaczki (cukier, pasta ze sfermentowanej soi (woda, sól, soja, pszenica), woda, przecier
pomidorowy, solone śliwki, pasta sezamowa, olej sojowy, barwniki: karmel alkaliczny,
modyfikowana skrobia kukurydziana, przyprawy, stabilizator: guma ksantanowa,
wzmacniacz smaku: inozynian dwusodowy, guanylan dwusodowy), ocet ryżowy ciemny
(woda, ryż kleisty, otręby pszenne, cukier, sól), sos sojowy jasny (woda, sól, soja (11%),
cukier, mąka pszenna, substancja konserwująca: benzoesan sodu, regulatory
kwasowości: inozynian disodowy, guanylan disodowy), cukier, czosnek, skrobia
ziemniaczana, sos sojowo – grzybowy (sos sojowy (60%)(woda, sól, soja, mąka pszenna),
barwniki: karmel, karmel amoniakalny, substancja wzmacniająca smak i zapach:
glutaminian sodu, cukier, stabilizator: guma ksantanowa, aromat (zawiera substancje
wzmacniające smak i zapach: glutaminian sodu, guanylan disodowy), sól
Składniki: brokuły (90%), woda, masło, czosnek, cukier, skrobia ziemniaczana, sól
Może zawierać: seler.

Bakłażan smażony
z pomidorem
180g

Brokuły z
czosnkiem
180g

DLA DZIECI

Kurczak słodkokwaśny
200g

Kurczak słodkokwaśny

Ryż / Frytki
Sok w kartoniku
200 ml

Kurczak na
chrupiąco
120g

Kurczak na
chrupiąco
Ryż / Frytki
Sok w kartoniku
200 ml

Składniki: kurczak w panierce (40%)( mięso z fileta z piersi kurczaka (70%), panier ( woda,
mąka pszenna, skrobia ziemniaczana, olej rzepakowy, proszek do pieczenia (substancja
spulchniająca: difosforan disodowy i węglan sodu, skrobia kukurydziana, regulator
kwasowości: kwas cytrynowy), jajko, sól), sos pad thai (cukier, woda, tamarynd, cukier
palmowy, sos rybny, sól, regulator kwasowości: kwas octowy, barwnik: ekstrakt z
papryki), nanas w syropie (ananas, woda, cukier, regulator kwasowości: kwas
cytrynowy), olej rzepakowy, skrobia ziemniaczana
Patrz "Dodatki do wyboru"
Składniki: sok jabłkowy (100%) z soku zagęszczonego lub sok pomarańczowy (100%) z
soku zagęszczonego
Składniki: mięso z fileta z piersi kurczaka (54%), panier ( woda, mąka pszenna, skrobia
ziemniaczana, olej rzepakowy, proszek do pieczenia (substancja spulchniająca: difosforan
disodowy i węglan sodu, skrobia kukurydziana, regulator kwasowości: kwas cytrynowy),
jajko, sól), olej rzepakowy, kapusta pekińska, marchew, sól
Patrz "Dodatki do wyboru"
Składniki: sok jabłkowy (100%) z soku zagęszczonego lub sok pomarańczowy (100%) z
soku zagęszczonego

DESERY
Słodkie kuleczki
Zhimaqiu w
sezamie
80g

Banan w tempurze
z konfiturą
wiśniową
200g
Jabłko w tempurze
z konfiturą
wiśniową
200g

Smażone lody
100g

Składniki: kuleczki sezamowe z czarną fasolą (80%)(%)(mąka z ryżu kleistego, woda,
cukier, sezam biały, czerwona fasola adzuki, olej palmowy, olej rzepakowy,
modyfikowana skrobia kukurydziana, mąka pszenna, sól, emulgator: mono- i diglicerydy
kwasów tłuszczowych), polewa toffi (cukier inwertowany, mleko skondensowane
słodzone, cukier, woda, masło, substancje zagęszczające: skrobia kukurydziana, karagen,
przetworzone wodorosty morskie; sól, aromat waniliowy), olej rzepakowy
Może zawierać: jaja, orzeszki ziemne, łubin.
Składniki: banan (50%), mąka kukurydziana, wiśnie w żelu 21% (wiśnie drylowane (60%),
cukier, skrobia modyfikowana, woda, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja
konserwująca: sorbinian potasu, sól), jajko, sok pomarańczowy (woda, sok z
zagęszczonego soku pomarańczowego), orzechy ziemne, wiórki kokosowe (wiórki
kokosowe, substancja konserwująca: dwutlenek siarki), olej rzepakowy, cukier
Może zawierać: gluten, soję, mleko, orzechy, nasiona sezamu.
Składniki: jabłko (50%), mąka kukurydziana, wiśnie w żelu 21% (wiśnie drylowane (60%),
cukier, skrobia modyfikowana, woda, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja
konserwująca: sorbinian potasu, sól), jajko, sok pomarańczowy (woda, sok z
zagęszczonego soku pomarańczowego), orzechy ziemne, wiórki kokosowe (wiórki
kokosowe, substancja konserwująca: dwutlenek siarki), olej rzepakowy, cukier
Może zawierać: gluten, soję, mleko, orzechy, nasiona sezamu.
Składniki: jaja, lody waniliowe (30%)(mleko, śmietanka, sacharoza, dekstroza, mleko w
proszku, żółtko jaja kurzego, maltodekstryna, wanilia (0,25%), stabilizator: mączka
chleba świętojańskiego), olej rzepakowy, polewa toffi (cukier inwertowany, mleko
skondensowane słodzone, cukier, woda, masło, substancje zagęszczające: skrobia
kukurydziana, karagen, przetworzone wodorosty morskie; sól, aromat waniliowy), bułka
tarta, cukier brązowy, wiórki kokosowe (wiórki kokosowe, substancja konserwująca:
dwutlenek siarki), skrobia ziemniaczana, mięta
Może zawierać: orzeszki ziemne, soję, orzechy, nasiona sezamu.

DODATKI DO WYBORU
Ryż curry
150 g

Składniki: ryż paraboliczny (97%), curry (0,5%)(sól, kurkuma, kozieradka, kolendra,
czosnek, kmin rzymski, gorczyca, cynamon, imbir, goździki, papryka słodka, gałka
muszkatołowa, chili), kurkuma, sól.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler.
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Ryż kantoński
150g

Składniki: ryż paraboliczny (62,5%), groszek z marchewką, jaja, por, masło, sól.
Może zawierać: seler.

Ryż jaśminowy
150g

Składniki: ryż jaśminowy, sól.

Frytki
150g
Surówka z białej
kapusty
120g
Pikantny ogórek
120g
Łodygi
lotosu
120g

Składniki: frytki (ziemniaki (95,5%), olej słonecznikowy), frytura (olej palmowy, kwasek
cytrynowy, przeciwutleniacz: butylohydroksyanizol, substancja antyspieniająca: i
metylopolisiloksan)
Może zawierać: gluten, jaja, ryby, soję, mleko, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i
siarczyny, mięczaki.
Składniki: kapusta biała (74,9%), cukier, marchew, ocet spirytusowy, sambal (czerwona
papryka chillli (70%), woda, sól, regulator kwasowości: kwas octowy, modyfikowana
skrobia kukurydziana, substancja konserwująca: sorbinian potasu, ekstrakt chili), sól.
Składniki: ogórek, cukier, sambal (czerwona papryka chillli (70%), woda, sól, regulator
kwasowości: kwas octowy, modyfikowana skrobia kukurydziana, substancja
konserwująca: sorbinian potasu, ekstrakt chili)
Składniki: marchew, papryka czerwona, ogórek zielony, łodygi lotosu w zalewie
(22,1%)(korzeń lotosu (44%), woda, sól, środek zakwaszający: kwas mlekowy,
konserwanty: benzoesan sodu i pirosiarczan sodu), cukier, ocet spirytusowy, sól

SOSY DO WYBORU

Sos ciemny
pekiński
50 ml

Sos sojowoczosnkowy
50 ml

Sos słodko-kwaśny
50 ml

Składniki: sos do kaczki (cukier, pasta ze sfermentowanej soi (woda, sól, soja, pszenica),
woda, przecier pomidorowy, solone śliwki, pasta sezamowa, olej sojowy, barwniki:
karmel alkaliczny, modyfikowana skrobia kukurydziana, przyprawy, stabilizator: guma
ksantanowa, wzmacniacz smaku: inozynian dwusodowy, guanylan dwusodowy), cukier,
sos sojowo – grzybowy (sos sojowy (60%)(woda, sól, soja, mąka pszenna), barwniki:
karmel, karmel amoniakalny, substancja wzmacniająca smak i zapach: glutaminian sodu,
cukier, stabilizator: guma ksantanowa, aromat (zawiera substancje wzmacniające smak i
zapach: glutaminian sodu, guanylan disodowy), sambal (czerwona papryka chillli (70%),
woda, sól, regulator kwasowości: kwas octowy, modyfikowana skrobia kukurydziana,
substancja konserwująca: sorbinian potasu, ekstrakt chili), ocet
Składniki: cukier, sos sojowo – grzybowy (sos sojowy (60%)(woda, sól, soja, mąka
pszenna), barwniki: karmel, karmel amoniakalny, substancja wzmacniająca smak i
zapach: glutaminian sodu, cukier, stabilizator: guma ksantanowa, aromat (zawiera
substancje wzmacniające smak i zapach: glutaminian sodu, guanylan disodowy), maggi (
woda, sól, wzmacniacze smaku: glutaminian monosodowy, ocet, glukoza, ekstrakt
drożdżowy, aromat) sól, czosnek (3%), por, olej sezamowy (olej sojowy (70%), olej
sezamowy (30%)), ocet spirytusowy
Może zawierać: seler.
Składniki: woda, koncentrat pomidorowy, cukier, zaprawa cytrynowa (woda, sok
cytrynowy (10%)(z zagęszczonego soku), cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy,
naturalny aromat cytrynowy, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, substancja
konserwująca: sorbinian potasu), czosnek, sambal (czerwona papryka chillli (70%), woda,
sól, regulator kwasowości: kwas octowy, modyfikowana skrobia kukurydziana,
substancja konserwująca: sorbinian potasu, ekstrakt chili)

NAPOJE ZIMNE
Lodowa mięta
0,4 l

Lodowa malina
0,4 l

Lodowa cytryna
0,4 l

Lodowy banan
0,4 l

Składniki: woda źródlana gazowana, syrop miętowy (cukier, woda, naturalny aromat
miętowy, barwniki: tartazyna, błękit brylantowy FCF; Barwnik tartazyna może mieć
szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci), cytryna.
Składniki: woda źródlana gazowana, syrop malinowy (Składniki: A- syrop glukozowofruktozowy i/lub B - cukier, woda, regulator kwasowości - kwas cytrynowy, aromat,
zagęszczony sok malinowy (0,1%), substancja konserwująca- benzoesan sodu, barwniki karmel amoniakalno-siarczynowy i błękit brylantowy FCF, barwniki: azorubina i czerwień
koszenilowa (mogą mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci)).
Składniki: woda źródlana gazowana, syrop cytrynowy (cukier, woda, regulator
kwasowości: kwasek cytrynowy, zagęszczony sok cytrynowy (1,6%), naturalne aromaty:
cytrynowy i limonkowy, emulgatory: guma arabska, estry glicerolu i żywicy roślinnej,
barwnik: luteina, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy. Zawiera siarczany), syrop blue
curacao (cukier, woda, naturalny aromat pomarańczy, barwnik: błękit brylantowy FCF),
limonka.
Składniki: woda źródlana gazowana, syrop bananowy (cukier, woda, zagęszczony sok
bananowy (2,7%), aromat, barwniki: tartrazyna, błękit brylantowy FCF; Barwnik
tartrazyna może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci).

Data: 07.02.2020
Lodowa marakuja
0,4 l

Pepsi Cola
0,3 l/0,5 l
Pepsi Cola Black
0,3 l/0,5 l
Mirinda
0,3 l/0,5 l
7 up
0,3 l/0,5 l
Schweppes Tonic
0,3 l/0,5 l

Składniki: woda źródlana gazowana, syrop marakuja (cukier, woda, zagęszczone soki:
cytrynowy, z marakui (1,7%), pomarańczowy, barwnik: luteina, naturalny aromat,
emulgatory: guma arabska, estry glicerolu i żywicy roślinnej).
Składniki: woda, cukier, dwutlenek węgla, barwnik: karmel amoniakalno-siarczynowy,
kwas: kwas fosforowy, aromaty, w tym kofeina.
Składniki: woda, barwnik: karmel amoniakalno-siarczynowy, regulator kwasowości: kwas
fosforowy, substancja słodząca: aspartam, regulator kwasowości: cytryniany sodu,
substancja konserwująca: benzoesan sodu, aromaty: w tym kofeina , substancja
słodzaca: acesulfam K, kwas: kwas cytrynowy. Zawiera źródło fenyloalaniny.
Składniki: woda, syrop fruktozowy, dwutlenek węgla, sok pomarańczowy z
zagęszczonego soku pomarańczowego (4%), kwas: kwas cytrynowy, substancja
konserwująca: sorbinian potasu, aromat, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy,
stabilizator: guma arabska, barwniki: karoteny.
Składniki: woda, fruktozowy syrop kukurydziany, kwas: kwas cytrynowy, aromat
naturalny z cytryny i limonki, kwas: kwas jabłkowy, regulator kwasowości: cytryniany
sodu, substancja konserwująca: benzoesan sodu
Składniki: woda, cukier, dwutlenek węgla, regulator kwasowości: kwas cytrynowy,
aromaty naturalne, aromat - chinina

Woda mineralna
niegazowana
0,3 l

Składniki: woda źródlana niegazowana

Woda mineralna
gazowana
0,3 l

Składniki: woda źródlana gazowana. Woda wysokonasycona dwutlenkiem węgla.

Lipton Ice Tea
cytrynowa
0,3 l/0,5 l

Składniki: woda, cukier, kwas: kwas cytrynowy, ekstrakt czarnej herbaty (0,14%), sok z
zagęszczonego soku cytrynowego (0,1%), aromaty, regulator kwasowości: cytrynian
trójsodowy, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy

Lipton Ice Tea
zielona
0,3 l/0,5 l

Składniki: woda, cukier, syrop fruktozowy, ekstrakt zielonej herbaty (0,14%), kwas: kwas
cytrynowy, aromat, regulator kwasowości: cytryniany sodu, przeciwutleniacz: kwas
askorbinowy

Sok pomarańczowy

Składniki: woda, sok z zagęszczonego soku pomarańczowego

0,3 l/0,5 l
Sok jabłkowy

Składniki: woda, sok z zagęszczonego soku jabłkowego

0,3 l/0,5 l
Sok pomidorowy

Składniki: woda, sok z zagęszczonego soku pomidorowego, sól

0,3 l/0,5 l
Napój grejpfrutowy

Składniki: woda, sok z zagęszczonego soku grejpfrutowego (40%), cukier

0,3 l/0,5 l
Napój czarna
porzeczka

Składniki: woda, cukier, sok z zagęszczonego soku z czarnych porzeczek (20%)

0,3 l/0,5 l
Napój bananowy

0,3 l/0,5 l

Składniki: woda, soki z zagęszczonych soków i przeciery z: bananów (20%), jabłek (6%),
pomarańczy (2%), cytryn (0,5%) i grejpfrutów (0,5%), cukier i/lub syrop glukozowofruktozowy, regulator kwasowości - kwas cytrynowy, barwniki: miedziowe kompleksy
chlorofili i kurkumina, aromat

NAPOJE GORĄCE
Herbata liściasta
zielona
0,3 l

Składniki: woda, zielona herbata

Herbata liściasta
jaśminowa
0,3 l

Składniki: woda, zielona herbata, kwiaty jaśminu (<1%)
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Herbata Darjeeling Składniki: woda, herbata czarna darjeeling, cukier lub cukier trzcinowy, cytryna
Herbata Earl Grey
Herbata Klasyczna

Składniki: woda, herbata earl grey (herbata czarna (94%), aromat, skórka cytryny, płatki
chabrów (0,8%)), cukier lub cukier trzcinowy, cytryna
Składniki: woda, herbata czarna, cukier lub cukier trzcinowy, cytryna

Herbata Miętowa

Herbata z cytryną
180 ml

Espresso
35 ml
Espresso
bezkofeinowe
35 ml
Americano
150 ml
Americano
bezkofeinowa
150 ml
Kawa czarna z
mlekiem
190 ml
Kawa czarna z
mlekiem
bezkofeinowa
190 ml
Cappuccino
200 ml
Cappuccino
bezkofeinowe
200 ml
Latte macchiato
250 ml
Latte macchiato
bezkofeinowe
250 ml

Składniki: woda, herbata ziołowa miętowa (mięta kędzierzawa (60%), mięta pieprzowa
(40%)), cukier lub cukier trzcinowy, cytryna
Herbata Owocowa Składniki: woda, herbata owocowa o smaku hibiskusowo-malinowym (hibiskus (38%),
głóg, jabłka, liście słodkich jagód, aromat (malina)(7%), malina (2%), skórka
pomarańczowa, cząstki jabłka, substancja zakwaszająca: kwas cytrynowy), cukier lub
cukier trzcinowy, cytryna
Herbata Rooibos Składniki: woda, herbata rooibos o smaku pomarańczowo-karmelowym (rooibos (87,5%)
aromat (pomarańczowy, karmelowy)(10,5%), płatki kwiatu słonecznika), cukier lub cukier
trzcinowy, cytryna
Herbata Zielona
Składniki: woda, herbata zielona z mirtem cytrynowym (herbata zielona (80%), mirt
cytrynowy (20%)), cukier lub cukier trzcinowy, cytryna
Składniki: woda, kawa

Składniki: mleko, woda, kawa

WINO
Wino śliwkowe
chińskie
100 ml/0,5 l
Wino Morela
Japońska
100 ml/0,5 l
Olaria Branco
100 ml/0,5 l
Olaria Tinto
100 ml/0,5 l
Las Montanas
Chardonnay
100 ml/0,5 l
Las Montanas
Cabernet Sauvignon
100 ml/0,5 l
Kressman Grande
Reserve
100 ml/0,75 l

Składniki: wino (zawiera siarczyny)
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Chianti Classico Villa
Campobello
100 ml/0,75 l
Wino liczi chińskie
100 ml/0,5 l

Składniki: wino

PIWO
Żywiec Lager
0,3 l/0,5 l

Składniki: woda, słód jęczmienny, chmiel

Heineken
0,5 l
Singha
0,33 l
Żywiec Białe
0,5 l
Tsing Tao
0,33 l
Desperados
0,4 l
Dziki Sad Jabłko
0,4 l
Warka Radler Malina
z Cytrusami
0,5 l

Żywiec 0%
0,5 l

Składniki: woda, słód pszeniczny, słód jęczmienny, aromat naturalny, chmiel i ekstrakt z
chmielu, kolendra
Składniki: woda, słód jęczmienny, ryż, drożdże.
Składniki: woda, słód jęczmienny, syrop glukozowy, kukurydza, syrop glukozowofruktozowy, ekstrakt z chmielu, aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy
Składniki: woda, syrop glukozowo-fruktozowy, słód jęczmienny, kukurydza, syrop
glukozowy, sok jabłkowy z zagęszczonego soku (2,5%), regulatory kwasowości: kwas
cytrynowy i kwas jabłkowy, naturalny aromat, chmiel
Składniki: woda, cukier, słód jęczmienny, kukurydza, jęczmień, soki z zagęszczonych
soków: cytrynowy (1,5%), jabłkowy (1,3%), grejpfrutowy (0,5%), pomarańczowy (0,5%),
limonkowy (0,1%), malinowy (0,1%), barwnik: koncentrat z marchwi, ekstrakt z cytryny,
regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromaty naturalne, ekstrakt z pomarańczy,
stabilizator: mączka chleba świętojańskiego, ekstrakt z chmielu i chmiel
Składniki: woda, słód jęczmienny, chmiel i ekstrakt z chmielu

Warka Radler 0%
Grejpfrut z
Pomarańczą
0,5 l

Składniki: woda, cukier, słód jęczmienny, soki z zagęszczonych soków: cytrynowy (2,8%),
pomarańczowy (1,2%), grejpfrutowy (1,0%), ekstrakt z cytryny, naturalny aromat
grejpfruta z innymi naturalnymi aromatami, koncentrat soku z czarnej marchwi,
stabilizator: mączka chleba świętojańskiego, ekstrakt z chmielu i chmiel.

Warka Radler Jabłko
z Miętą

Składniki: woda, cukier, słód jęczmienny, soki z zagęszczonych soków: jabłkowy (4,0%),
cytrynowy (1,9%), naturalny aromat, ekstrakt z cytryny, stabilizator: guma arabska,
olejek z mięty zielonej, ekstrakt z chmielu i chmiel

0,5 l
Warka Radler
Cytrynowa

0,5 l

Składniki: woda, słód jęczmienny, cukier, sok cytrynowy z zagęszczonego soku (2,4%),
sok pomarańczowy z zagęszczonego soku (1,8%), naturalny aromat, regulator
kwasowości: kwas cytrynowy, stabilizator (guma arabska), przeciwutleniacz (kwas
askorbinowy), ekstrakt trawy cytrynowej, ekstrakt z chmielu i chmiel

DRINKI I SHOTY
Mojito

Sex on the beach

Long Island ice tea

Lynchburg
lemonade

Składniki: woda mineralna gazowana, limonka, bacardi carta blanca, syrop cukrowy
(woda, cukier), mięta
Składniki: sok pomarańczowy (sok pomarańczowy z zagęszczonego soku
pomarańczowego), napój żurawinowy (woda, sok jabłkowy z zagęszczonego soku
(14,5%), cukier (d) i/lub syrop glukozowo-fruktozowy (g), soki z zagęszczonych soków z:
aronii (7%), żurawin (2%) i czarnych jagód (1%), regulator kwasowości: kwas cytrynowy,
stabilizator: guma arabska, aromaty, d, g - w zależności od użytego składnika: patrz
nadruk na wierzchu opakowania), wódka żubrówka biała, likier brzoskwiniowy,
pomarańcza
Składniki: pepsi cola (woda, cukier, dwutlenek węgla, barwnik: karmel amoniakalnosiarczynowy, kwas: kwas fosforowy, aromaty, w tym kofeina), bacardi carta blanca,
seagram's gin, tequila sierra silver, likier triple sec, żubrówka biała, sok z cytryny (sok z
cytryny, substancja konserwująca - pirosiarczyn potasu), cytryna.
Składniki: jack daniel's, 7 up (woda, fruktozowy syrop kukurydziany, kwas: kwas cytrynowy,
aromat naturalny z cytryny i limonki, kwas: kwas jabłkowy, regulator kwasowości: cytryniany
sodu, substancja konserwująca: benzoesan sodu), sok z cytryny (sok z cytryny, substancja

konserwująca - pirosiarczyn potasu), cytryna, likier triple sec, syrop cukrowy (woda,
cukier)
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Tequila sunrise

Green line

Shanghai
Cuba libre
Apple pie
Kamikaze blue
Czerwony banan
Pigwa-jabłko

Wściekły pies

Składniki: sok pomarańczowy (sok pomarańczowy z zagęszczonego soku
pomarańczowego), tequila sierra silver, pomarańcza, grenadine (cukier, woda,
koncentrat z soku z owoców, kwas cytrynowy, naturalny aromat, naturalny aromat z
wanilii z inne aromaty naturalne, barwnik – azorubina: może mieć szkodliwy wpływ na
aktywność i skupienie u dzieci)
Składniki: ogórek zielony, sok jabłkowy (woda, sok z zagęszczonego soku jabłkowego),
żołądkowa gorzka, 7 up (woda, fruktozowy syrop kukurydziany, kwas: kwas cytrynowy,
aromat naturalny z cytryny i limonki, kwas: kwas jabłkowy, regulator kwasowości:
cytryniany sodu, substancja konserwująca: benzoesan sodu), sok z cytryny (sok z cytryny,
substancja konserwująca - pirosiarczyn potasu)
Składniki: żubrówka biała, wino śliwkowe (zawiera dwutlenek siarki i siarczyny), śliwka
suszona, sok z cytryny (sok z cytryny, substancja konserwująca - pirosiarczyn potasu),
syrop cukrowy (woda, cukier)
Składniki: bacardi carta blanca, limonka, pepsi cola (woda, cukier, dwutlenek węgla,
barwnik: karmel amoniakalno-siarczynowy, kwas: kwas fosforowy, aromaty, w tym
kofeina)
Składniki: sok jabłkowy (woda, sok z zagęszczonego soku jabłkowego), żubrówka bison
grass, jabłko
Składniki: sok z cytryny (sok z cytryny, substancja konserwująca - pirosiarczyn potasu),
wyborowa, likier bols blue
Składniki: soplica wiśniowa, napój bananowy (woda, soki z zagęszczonych soków i
przeciery z: bananów (20%), jabłek (6%), pomarańczy (2%), cytryn (0,5%) i grejpfrutów
(0,5%), cukier i/lub syrop glukozowo-fruktozowy, regulator kwasowości - kwas
cytrynowy, barwniki: miedziowe kompleksy chlorofili i kurkumina, aromat)
Składniki: soplica pigwowa, sok jabłkowy (woda, sok z zagęszczonego soku jabłkowego)
Składniki: żołądkowa gorzka, syrop malinowy (A- syrop glukozowo-fruktozowy i/lub B cukier, woda, regulator kwasowości - kwas cytrynowy, aromat, zagęszczony sok
malinowy (0,1%), substancja konserwująca- benzoesan sodu, barwniki - karmel
amoniakalno-siarczynowy i błękit brylantowy FCF, barwniki: azorubina i czerwień
koszenilowa (mogą mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci),
tabasco (ocet destylowany, czerwona papryka, sól)

